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Beste allemaal, 

Een speciale editie van de nieuwsbrief dit keer met maar één onderwerp: de 

veiling van 60 kunstwerken. De schilderingen hebben als onderwerp ‘Nepal’ en 

de opbrengst gaat in zijn geheel naar Stichting Chimding. Deze bijzondere 

veiling willen we daarom graag onder uw aandacht brengen. Hieronder leest u 

meer gedetailleerde informatie en hoe u aan de veiling mee kunt doen. 

Nu al nieuwsgierig? Kijk op www.sjaweitenberg.com/60  
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Siebrand Weitenberg, beeldend kunstenaar, wordt 60 jaar.  

Deze gebeurtenis wilde hij niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom wil hij 

deze belangrijke mijlpaal in zijn leven verbinden aan een kunstproject. In het 

kader van het thema reizen heeft hij 60 kunstwerken( 30x 30cm) gemaakt. 

Deze schilderijen worden vanaf 22 november geveild. 

   

  

Siebrand en kunstprojecten 

Siebrands grootste uitdaging in de kunst is gelegen in het werken met thema’s 

en het initiëren en uitvoeren van projecten. Het thema van het nieuwe project 

staat in het teken van reizen: reizen in zijn leven, het leven als een reis , 

tijdreizen, de innerlijke reis…. 

  

Siebrand is een beeldend kunstenaar die schildert in de romantische traditie. Hij 

geeft aan het gewone een diepere betekenis, aan het alledaagse een 

geheimzinnig uiterlijk, aan het bekende de waarde van het onbekende en aan 

het eindige de schijn van het oneindige. Romantiseren is voor hem een manier 

om de dingen vreemd te maken en tegelijk vertrouwd en aantrekkelijk. 

Sinds jaren werkt hij in een door hem gekozen thema. Liefde, hoop, het paradijs 

en de natuur werden achtereenvolgens verbeeld. Veel thema’s worden in de 

vorm gegoten van een project. Het uiteindelijke tastbare resultaat van dit proces 



 

is een serie schilderijen, gouaches, aquarellen, foto’s, fotocollages en soms 

etsen. 

  

Kunstproject 60 

Dit project is een onderdeel van het project Reizen en gaat over Nepal. Dit land 

heeft Siebrand voor het eerst bezocht in 1987 samen met zijn vrouw. Het was 

hun eerste verre reis samen, velen zouden daarna volgen. Maar Nepal heeft 

zijn hart gestolen: de schoonheid van de natuur van het land, de inspirerende 

cultuur en de spontane gastvrije mensen ….. 

   

  

60 schilderijen van 30 x 30 cm 

Het kunstproject omvat 60 schilderijen van 30 x 30 cm getekend op 

geprepareerd mdf. De kunstwerken hebben drie thema's, de natuur, de cultuur 

en het op weg zijn, de reis van Siebrand. Alle kunstwerken zullen genummerd 

worden in een oplage van 1 tot 60. 

Deze worden per veiling verkocht voor minimaal € 60,-. U kunt op deze 

kunstwerken bieden. Vanaf 22 november zullen de werken online te zien zijn 

op  www.sjaweitenberg.com/60 

De opbrengst van de veiling zal volledig gaan naar Stichting Chimding. 

Onderwijs en educatie geeft kinderen een kans om zich verder te ontwikkelen in 

https://chimding.us19.list-manage.com/track/click?u=73bfbcdf15874caae7ac1a2f1&id=91fa278856&e=fb8069742e


 

hun leven. De opbouw en ontwikkeling van een land begint bij goed 

onderwijs.Tevens heeft de jeugd de toekomst! Dat spreekt Siebrand zeer aan 

en daarom voelt hij zich ook verbonden met de kinderen in Nepal in de dorpen 

van Stichting Chimding.  

  

De veiling 

Als u in bezit wilt komen van een kunstwerk én het goede doel Stichting 

Chimding wilt steunen gaat u dan naar deze site: www.sjaweitenberg.com/60 

Zoek een kunstwerk uit en doe een bod. Stuur een e-mail naar 

info@sjaweitenberg.com waarin u vermeldt welk werk u wilt hebben. Vermeldt 

hierbij het nummer en welk bedrag u biedt. 

De site wordt dagelijks geüpdate, zodat u kunt zien op welk werk al geboden is, 

en of er misschien iemand anders is die hetzelfde werk als u ook wil hebben en 

uw bedrag heeft overboden...... 
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Tot slot 

Met de aankoop van een kunstwerk doet u zichzelf misschien een groot plezier 

of iemand anders in uw naaste omgeving.  

 

NAMASTÉ  
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Stichting Chimding  

Valkenboskade 271 

2563 HD Den Haag 

 

Ons mailadres is: 

info@chimding.nl 

 

 

Wilt u uw gegevens veranderen? 

verander uw gegevens of schrijf u uit. 
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